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Principal respos 
Ômicron é vacin 
ministro 

SB gr arc 

Dólar. R$ 5,59 -0.27% 

dividendos 
Petrobras: previsão de US$ 60 bi a US$ 70 bi em 

A informação foi dada pelo diretor Financeiro da estatal, Rodrigo Araújo, durante apresentação do Novo Plano de Negócios a Investidores 

nome 
Análise: poderia a 
variante Ômicron 
acabar 
eventualmente com 
pandemia no 
mundo? 
Embora seja muito cedo para tirar 
conclusões, alguns dos principais 
especialistas em doenças infecciosas 
expressam alguma esperança 

Senado aprova novas regras para 
emendas de relator 

“Após votação apertada, resolução foi aprovada e já estará em vigor 
para a definição do Orçamento em 2022 

Autoridades de saúde munici 
afirm 
no estado poderá garantir a 
segurança de 
festividades de final de ano 

Comitê recomenda que 
réveillon no Rio de Janeiro seja 
mantido 

ipais 
ram que a ampla vacina: 

tradicionais 

TSE divulga resultado do teste 
de segurança da urna eletrônica 

mana passada, investigadores = 
e diversas instituições foram 

convidados utar 29 planos de 7 
ataques aos equipamentos da uma 

um procedimento de praxe 
realizado desde 2009 

Colunas 

Eo PIB solou, de 2021 até 
2023 
O OUTRO LADO DA MOEDA, por 
Gilberto Menezes Côrtes 

Golpes fora de moda 
COISAS DA POLÍTICA, por Wilson 
cid 

Informe JB 

O almirante da Anvisa e o capitão do 
Planalto 

Potes de plástico matam 
100 mil por ano? 
SAÚDE E ALIMENTAÇÃO, por 
Wilson Rondó Jr. 

SPFW, ao longe 
TESA RODRIGUES 

Zé Guilherme, braços 
abertos para a música 
AQUILES RIQUE REIS 

Filmes em VOD: ainda uma 
boa opção 
TOM LEÃO 

JB Youtube 

rospor ele mesmo 
pica 

A toca do coel 

irno (EB Youtube 

sonaro diz q 

País 

SP usará vacina da Pfizer 
como segunda dose em quem 
recebeu a Janssen 

primeira dose receber 

Pfizer na segunda dc 
a prefeitura o Paulo, que 
descarta registro da variante Ômicron na cidade 

» Mulher é detida após xingar Bolsonaro em 
Resende, no Rio 

* Anvisa atualica lista de restrições de voo para 
países da África 

* PFe Forças Armadas realizam operação conjunta 
contra garimpo ilegal na Amazônia 

George Soros por ele mesmo 

timula Aids; 
batem: 'é É; 

Destaque 

Vídeo - A recuperação da 
presença internacional do 
Brasil 

Preocupação com variante faz 
Salvador cancelar festa de réveillon 

em 
uma r 
pa também 

Reino Unido detecta primeiros casos 
da variante Ômicron 

Nottingham 
dos est 

Rio 

Presidente da Alerj é 
homenageado pelo TRE-RJ 

oral, 

elevante servi 
ou à cultura jurídica 

* Agora é lei: Degase deverá ter bibliotecas em 
unidades socioeducativas 

» Estado ganha Política de Desenvolvimento da 
Economia do Mar 

* Alerj recebe mensagens do governo estadual que 
reestruturam as polícias Civi e Militar 

Artigos 

Nosso futuro está logo ali 
PAULO NOGUEIRA BATISTA JUNIOR 

Paulo Freire, herói do Brasil 

JEAN PAUL PRATES 

Dostoiévski: 'A Dócil' e as realidades 
do século 21 

RICARDO A. FERNANDES 

Novo marco ferroviário está à deriva 

JOSÉ MANOEL FERREIRA GONÇALVES 

A opção entre o presente e o futuro 
TARCÍSIO PADILHA JUNIOR. 

Uma política consistente para o 
setor de petróleo e derivados 
MANUEL JEREMIAS LEITE CALDAS 

O insustentável eclipse do Brasil 

ADHEMAR BAHADIAN 

A luta pela sobrevivência de Ferrari 
e LEGO 

CARLOS FRANCO 

Sobre 'feminejo' e superação 
MARIA CLARA LUCCHETTI BINGEMER 

Marcha di 
indígen: 

Mais Lidas 

ç ê 

| 

Potes de plástico matam 100 
mil por ano? 

Estudo da China alerta para 
novo surto 'colossal' de covid 

Aprovação ao governo 
Bolsonaro despenca ao nível 
mais baixo desde o início do 
mandato 
O voto nos corredores da 
Justiça 

] Mulher é detida apés xingar 
Bolsonaro em Resende, no Rio 

Economia 

Mercado financeiro prevê 
inflação em 10,15% e expansão 
do PIB em 4,78% 

Para 2 , à estimativa de 

inflação subiu 4,96% para 5%. 
Para 2 4, às previsé 
foram mantidas em 3,42% e 

3,10%, respectivamente, diz BC 

« 'Estamos perto de ver o topo da inflação', diz 
presidente do Banco Central 

* Mercado Financeiro apoia projeto que cria novo 
marco de garantias 

* Economia monitora nova cepa, mas auxílios 
dependem da PEC doe precatórios 

Internacional 

OMS reúne especialistas para 
criar tratado de combate a 
pandemias 

'muito 

« Detectados 13 casos da variante Ômicron entre 
jogadores de futebol em Portugal 

* Especialista alerta que ataque eletromagnético da 
China poderia matar 90% da população dos EUA 

= Estudo da China alerta para novo surto 'colossal' 
de covid 

Ciência e Tecnologia 
BioNTech começa a trabalhar 
em vacina para combater nova 
variante 

Em comunicado, empr 
informou se vai adaptar o 
imunizante que produziu junto 

a não 

com a Pfizer para o combate à 
covid-19. Nova variante fo 
Sul. 

* Google é Amazon monetizam sites citados por CPI 
da Covid como propagadores de 'fakes news' 

* Astrônomos encontram reservatório cósmico de 
“petróleo branco' 

* Anormalia magnética nos EUA revela assinatura 
invisível de impactos de meteoritos na região 

Esportes 
Flamengo anuncia saída de 
Renato Gaúcho após derrota 
na final da Libertadores 

* Campeão antecipado, Botafogo recebe taça da 
Série B no Nilton Santos 

« Messi amplia recorde e ganha 72 Bola de Ouro da 
carreira 

* Atlético-MG vira sobre o Fluminense e se 

aproxima do título do Brasileirão 

Caderno B 
Academia anuncia os 
vencedores do Troféu Grande 
Otelo 

'A Febre', de Maya Da-Rin, 
conquistou o prêmio de Melhor 
Longa-metragem de Fics 
'Babenco: Alguém tem q! 

Melhor Longa-metragem Do 
'Pacarrete', de Allan Deberton, o de Melhor Filme d 
Comédia, que além des 
prêmios 

onquistou mai 

* Festa do Rei da Bélgica no Rio terá transmissão 
on-line 

* Máscaras: fetiches e fantasmagorias estreia no 
Pago das Artes em SP 

* Cinemay Crítica - Casa Gucci: novelão de luxo 

Bem Viver 
Gastronomia: O vinho 
brasileiro chegou lá 

* Turismo - Bar Bracarense, no Leblon, recebe 
placa de Patrimônio Cultural Carioca 

* Descoberta nova variante do coronavírus com 
grande número de mutações 

* Anvisa aprova dose de reforço para vacina da 
Pfizer 


